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Posuzovaná bakalářská práce se dle svého názvu zabývá problematikou 

relevantní studovanému oboru a zároveň významnou z hlediska praxe personálního 

řízení. Právě vzhledem k významu, který je také v odborné literatuře uvedené 

problematice připisován, mě poněkud zaráží, že autorka pracovala – dle Soupisu 

bibliografických citací – s pouhými 12 tituly a že nad to dva požadované zahraniční 

prameny nemohou vzhledem k letům, ve kterých byly vydány (1980 a 1986), 

reflektovat ani rozvoj oboru personálního řízení ani v jeho rámci sledovanou oblast 

personální diagnostiky. Autorka nad to postavila koncepci své práce prakticky na 

jediném titulu (Svoboda, 2005 – viz 2. kapitola BP a dále v posudku), z jehož 

přehledu psychodiagnostických metod vychází, aniž by uvedla další možnosti dělení 

metod personální diagnostiky, nebo svoji volbu zdůvodnila. Pro úplnost dodávám, že 

z dalších pramenů využila významněji ještě text Evangelu (2009) a publikaci 

Kocianové (v práci jako Kociánová, 2010). Předložený text tak má výrazně 

kompilační a ještě spíše povrchně sumarizační charakter. 

Bakalářská práce Mgr. Rýdlové je tvořena třemi textovými kapitolami, z nichž 

první – nazvaná Personální diagnostika a její využití ve firemní praxi – de facto pouze 

konstatuje, přesněji řečeno opakuje obecně známé skutečnosti týkající se personální 

diagnostiky, jejího významu v praxi a vztahu k dalším personálním činnostem. Slouží 

tedy jako východisko dalšího textu a jako taková je zpracována na úrovni pro 

bakalářský úkol ještě přiměřené, a to jak z hlediska obsahového (s výhradou výše 

uvedené neaktuálnosti citovaných zahraničních pramenů), tak formálního. 

V následujících dvou kapitolách se však již projevují významněji dva základní 



nedostatky posuzovaného textu. První z nich spočívá dle mého mínění v přílišné 

vazbě 2. a 3. kapitoly na v zásadě dvou zdrojových pramenech: Ve druhé, bohatě 

vnitřně členěné a nejrozsáhlejší kapitole s názvem Metody personální diagnostiky se 

jedná o výše naznačenou nezdůvodněnou vazbu na Svobodovu publikaci (viz BP, s. 

10 – v podstatě tvořená dvěma přehledy převzatými z uvedené publikace, dále s. 12, 

13, 18, 19, 20, 21 – na té je zdrojový text citován třikrát atd.) – celkem dle mých 

záznamů je Svoboda (2005) v bakalářské práci citován třiatřicetkrát, a to na 50 s. 

hlavního textu. Třetí kapitola BP pak popisuje ve shodě se svým názvem techniku 

Balíček personálních karet, kterou rozpracovala Evangelu (2009 – viz s. 47 – 48 BP, 

tvořené opět téměř výhradně přehledem názvů jednotlivých charakteristik uvedených 

na 36 personálních kartách). Tato kapitola tedy vlastně rekapituluje myšlenky autorky 

zdrojové publikace.

Za další pochybení autorky bakalářské práce lze mého soudu považovat také 

formální zpracování textu. Spíše než odsazování záhlaví nižších úrovní mám přitom 

na mysli právě časté uvádění dlouhých přehledů v odrážkách (viz s. 10–11, 15–18, 

23, 25, 47–48; svojí délkou ještě únosné na s. 19, 45 a několik kratších). Zároveň 

s tím považuji za nadbytečný prostor věnovaný osobnostnímu dotazníku MBTI (téměř 

9 s. BP). Tyto skutečnosti ve mně budí dojem, že autorka se všemožně snažila 

dostát požadavkům na rozsah textu (což se jí nakonec podařilo, posuzovaná BP čítá 

celkem 56 s. textu, z čehož hlavní text dosahuje právě tak 40,5 normostrany). 

Závěr: Přes všechny výše uvedené připomínky se domnívám, že se autorce podařilo 

přinejmenším dílčím způsobem naplnit cíl práce tak, jak si ho formulovala, tj. „zaměřit 

se detailněji na ty metody, které by mohly být snadno využitelné pro personalisty 

nepsychology…“ (BP, s. 6), a že by měla dostat prostor vyjádřit se k posudku a 

pokusit se svoji práci před zkušební komisí obhájit. Předloženou práci proto, byť 

s jistými rozpaky a výhradami doporučuji k obhajobě.
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